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মিরয়ম ও মাথর্া উিদব্গ্ন িছল। 
তােদর ভাই লাসার খবু অসুস্থ 
িছল। েবােনরা জানত লাসার 
েবাধহয় শীঘর্ই মারা যােব। 
েসইজনয্ তারা যীশুেক ডাকল। 
েবেথনীর এই পিরবারিটেক যীশু 
ভােলাবাসেতন। 



যীশু যখন লাসােরর িবষেয় শুনেলন, িতিন তারঁ িশষয্েদর বলেলন, “এই অসুস্থতা 
মতৃযু্েত েশষ হেব না।” যিদও যীশু অেনক েকর্াশ দেূর িছেলন, িতিন জানেতন 
েয, লাসােরর কী হেত চেলেছ। 



েবেথিন যাবার  
আেগ যীশু দু’িদন  
অেপক্ষা করেলন। তারপর  
িতিন িকছ ুবলেলন, যা  
িশষয্েদর মিতভর্ম কের িদল,  
“লাসার মতৃ, িকন্তু আিম  
আনিন্দত েয, আিম  
      েসখােন িছলাম না,  

যােত েতামরা িবশব্াস কর।” এইসব 
 অদ্ভতু কথার মােন কী? যীশু কী  
                       করেত চাইিছেলন? 



যীশু যখন  
েবেথনীেত উপিস্থত  
হেলন, তখন লাসার চারিদেনর  
মতৃ। তার েদহ কবরস্থ কাপেড়  
জিড়েয় এক গুহার কবের  
রাখা হেয়িছল। 



মাথর্া যীশুর সােথ েদখা করেত িগেয়িছল। যীশু বলেলন, “েতামার ভাই আবার 
উঠেব।” মাথর্া উত্তর িদল, “আিম জািন, েশষ িদেনর পনুরুত্থােন উঠেব।” েস 
ভাবিছল, লাসারেক েদখার জনয্ তােক েশষ িদন পযর্ন্ত অেপক্ষা করেত হেব। 
িকন্তু যীশুর কথার অনয্ মােন িছল। 



যীশু মাথর্ােক বলেলন, “আিম 
পনুরুত্থান ও জীবন, েয আমােত 
িবশব্াস কের, েস মরেলও জীিবত 
হেব।” মাথর্া যীশুেক িবশব্াস করল। 
েস জানত েয, যীশু ঈশব্েরর পতুর্।  
িকন্তু িতিন কীভােব লাসারেক 
সাহযয্ করেবন? 



লাসার মারা িগেয়িছল বেল পর্েতয্েক দুঃিখত িছল। তার েবান মিরয়ম 
কাদঁিছল। েসখােন তার বন্ধরুা তােক সান্তব্না িদিচ্ছল। যীশু কাদঁেলন। 



যীশু েলাকেদর সােথ কবেরর 
কােছ েগেলন। একটা বেড়া পাথর 
দরজার সামেন চাপা েদওয়া িছল। 



যীশু আেদশ িদেলন, “পাথর সিরেয় দাও।” 
মাথর্া উত্তর িদল, “পর্ভু, এখন ওখােন দুগর্ন্ধ, 
চারিদন হেয় েগেছ েস মারা েগছ।” 



যীশুর  
আেদেশ েলােকরা  

পাথরিট সিরেয় িদল। তারপর  
যীশু তাঁর সব্গর্স্থ িপতার কােছ  
পর্াথর্না করেলন। যীশু একিট 
অেলৗিকক কাজ সম্পণূর্ করেত 
যােবন, যা েলােকরা জানেত 
পারেব েয, ঈশব্র যীশুেক 

পািঠেয়িছেলন। 



যীশু ডাকেলন, “লাসার, 
েবিরেয় এস।” েলােকরা 

হয়েতা অবাক হেয় কবেরর 
িদেক তািকেয়িছল। যীশু িক 

একজন মতৃ মানুষেক 
জীবন িদেত পারেব? 



হয্াঁ,  
লাসার  

কবর েথেক 
েবিরেয় এল, 
েস কবেরর 
কাপড় িদেয় 

জড়ােনা িছল – 
জীবন্ত! 



যীশু বলেলন, “ওেক খেুল যাও 
ও েযেত দাও।” 



ওখােন িক আনন্দই না িছল! েচােখর জল আনেন্দেত 
পিরণত হল। যীশু তারঁ কথা েরেখেছন। লাসার আবার  
    জীবন েপল। একমাতর্ ঈশব্েরর পতুর্ই মতৃ মানুষেক 
                             জীবন িদেত পােরন। 



যত েলাক এই অেলৗিকক কাজ েদেখিছল, তারা 
যীশুেক িবশব্াস করল, িকন্তু িকছ ুেলাক তারঁ শতর্ুেক 
জানাল। মিন্দেরর েনতা, িহংসাবশত যীশুেক হতয্া 
করার পিরকল্পনা করল। যীশু যখন তা জানেত 
পারল, িকছ ুসমেয়র জনয্ িতিন চেল েগেলন। 



যীশু এবং লাসার 
 

Ck¦‡ii evK¨ ‡_‡K evB‡e‡ji Mí, evB‡ej,  
 

‡hLv‡b cvIqv hvq  
 

েযাহন ১১ 

Ò‡Zvgvi evK¨ cÖKvwkZ n‡j Zv Av‡jv `vb K‡i|Ó 
MxZmswnZv 119:130 
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evB‡e‡ji GB Mí gnvb Ck¦i m¤ú‡K© Avgv‡`i wk¶v †`q whwb Avgv‡`i wbg©vb 
K‡i‡Qb Ges wZwb Pvb ‡hb Avcwb Zuvi m¤ú‡K© Rv‡bb|  

 

Ck¦i Rv‡bb Avgiv g›` KvR K‡iwQ, hv‡K wZwb cvc e‡jb| cv‡ci kvw¯— n‡”Q g„Zz¨, 
wKš‘ Ck¦i Avgv‡`i GZB fvj evm‡jb †h wZwb Zuvi GKgvÎ cyÎ hxï‡K cvVv‡jb ‡hb 

Avgv‡`i cv‡ci kvw¯—¯îƒc wZwb µz‡k g„Zz¨eib K‡ib| Gi ci hxï g„Zz¨ †_‡K 
RxweZ n‡jb Ges ¯‡̂M© P‡j †M‡jb| hw` Avcwb hxï‡K wKk¦vm K‡ib Ges Avcbvi 

cv‡ci Rb¨ Zuvi Kv‡Q ¶gv Pvb, Zvn‡j wZwb ¶gv Ki‡eb| wZwb Avm‡eb Ges 
Avcbvi Aš—‡i evm Ki‡eb, Ges AvcwbI Zuvi ms‡M Abš—Kvj a‡i _vK‡eb|  

 

Avcwb hw` GB mZ¨‡K wek¦vm K‡ib, Zvn‡j Ck¦‡ii D‡Ï‡k¨ GB K_v¸‡jv ejyb:  
wcÖq hxï, Avwg wek¦vm Kwi †h Zzwg Avgvi cÖfy, Ges Avgvi cv‡ci Rb¨ Zzwg gvbyl 
n‡q R‡b¥wQ‡j, Avi GLb Zzwg Avevi RxweZ n‡q D‡V‡Qv| `qvK‡i Avgvi Rxe‡b 
G‡mv Ges Avgvi cvc ¶gv K‡iv, hv‡Z Avwg bZzb Rxeb †c‡Z cvwi, Ges †Zvgvi 

ms‡M †hb Abš—Kvj a‡i _vK‡Z cvwi| Avgv‡K mvnvh¨ Ki †hb †Zvgvi mš —vb wnmv‡e 
†Zvgvi eva¨ _vK‡Z cvwi Ges †Zvgvi Rb¨ ‡eu‡P _vK‡Z cvwi| Av‡gb|    

 

evB‡ej co–b Ges cÖwZw`b Ck¦‡ii ms‡M K_v ejyb! †hvnb 3:16 
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